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Kun Stanley Kubrickin ja Arthur C. Clarken kuuluisan Avaruusseikkailu 2001 -elokuvan ennakoima 
vuosi lähestyi, oli luonnollisesti kiinnostavaa tarkastella, miten nuo kolmekymmentä vuotta 
aikaisemmin tehdyt tulevaisuudenennustukset olivat oikein toteutuneet. Teoshan kuvasi 
teknologista yhteiskuntaa, jossa ihmiset olivat etupäässä äärettömän monimutkaisten ja älykkäiden 
koneiden ylläpitäjiä ja korjausmiehiä, evoluutionsa päässä. Tietokoneet olivat erehtymättömiä ja 
lajissaan voittamattomia: laskennallisen kapasiteetin lisäksi ne pystyivät näkemään, kuulemaan, 
puhumaan, ymmärtämään, päättelemään, osoittamaan tunteita, tekemään päätöksiä – reaaliajassa ja 
monen toimijan ympäröiminä. Kommunikointi ihmisten välillä toimi edelleen luonnollisen kielen 
välityksellä, mutta teknologia mahdollisti myös ajan ja paikan ylittävän yhteydenpidon. Lisäksi 
kommunikoivaksi osapuoleksi oli tullut uusi agentti: älykäs tietokone. 
 
Todellisuus oli ja on kuitenkin vaatimattomampi. On tietysti totta, että nykyteknologia mahdollistaa 
jo esimerkiksi konenäön, liikkeen havainnoinnin, puheentunnistuksen ja puheentuoton sekä 
tietynlaisten päättelyiden tekemisen; esim. shakkipelissä tarvittava monien rinnakkaisten polkujen 
arviointi on sellaisella tasolla, että voidaan puhua ”kylmästä tunteettomasta älykkyydestä”, kuten 
Kasparov kertoi Deep Bluen voitettua hänet shakissa. Nykyiset tietokonesovellukset ovat kuitenkin 
melko kaukana HAL9000:n tapaisesta älykkäästä tietokoneesta. Tietokoneiden laskennallinen 
kapasiteetti ylittää monin verroin inhimillisen laskutaidon, mutta nykyisen teknologian 
mahdollisuudet kalpenevat edelleen Kubrickin ja Clarken ennustuksiin verrattuna. Merkittävin ero 
lienee HAL9000-tietokoneen kyky inhimillisen oloiseen kommunikointiin, jopa emootioiden 
esittämiseen. Kirjassa HAL's Legacy: 2001’s Computer as Dream and Reality (Stork 1998) 
tarkastellaan HALin osaamia toimintoja niin erikseen kuin verrattuna nykyteknologian tuloksiin. 
Ongelma, jota kirjassakin korostetaan, on luonnollisella kielellä tapahtuva kommunikointi: kielen 
opettaminen tietokoneelle on ollut huomattavasti vaikeampaa kuin shakkipelin opettaminen.  
 
Maailma ympärillämme kuitenkin muuttuu nopeasti, ja olemme erilaisten elektronisten välineiden 
ympäröimiä. On todennäköistä, että jo muutaman vuoden kuluessa älykäs kotielektroniikka on 
arkipäivää: kotirobotit hoitavat monenlaisia tehtäviä ja meidän on kommunikoitava yhä 
kompleksisemmaksi käyvän ympäristön kanssa. Enää ei kommunikointi myöskään tapahdu vain 
ihmisten kesken vaan myös ympäristöön upotettujen tietokoneiden kanssa. Esimerkiksi Sjöberg ja 
Backlund (2000) kuvaavat tulevaisuuden tieto- ja kommunikointijärjestelmiä sellaisiksi, jotka 
sisältävät vaatteisiin, kirjoihin, sänkyihin ja urheiluvarusteisiin upotettuja pieniä tietokoneita, jotka 
kommunikoivat muiden samanlaisten objektien kanssa. Tietokoneilla on myös aistit, joiden avulla 
ne kykenevät havaitsemaan mm. ympäristön valoa ja kosteutta, haistamaan, tuntemaan, kuulemaan, 
näkemään, ja maistamaan. Lisäksi ne pystyvät ymmärtämään luonnollisen kielen ilmauksia. 
Tällaiset intuitiiviset käyttöliittymät pyrkivät siis imitoimaan inhimillisen kommunikoinnin 
kokonaisuutta. 
 
Tässä kirjoituksessa käsittelen ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta lähtökohtanani ihmisen ja 
koneen välisen vuorovaikutusteknologian kehitys ylipäätään. Pohdin sitä, miksi HAL:in tapainen 
tietokoneagentti edelleen elää mielikuvissamme tarkastelemalla sitä metaforista muutosta, joka on 
tapahtunut suhtautumisessa koneeseen vuorovaikutuksen toisena osapuolena. Kun aikaisemmin 
tietokone ymmärrettiin etupäässä työkaluna, jonka toimintaa ja käyttöä käyttäjä hallitsee, on 
näkemys muuttunut siten, että tietokone nähdään nykyisin pikemminkin agenttina, jonka kanssa 
käyttäjä on vuorovaikutuksessa. Pohdin myös sitä, miksi kielen opettaminen koneelle on ollut niin 



hankalaa: uuttera puolivuosisatainen tutkimus- ja kehitystyö ei vieläkään tunnu antavan sellaisia 
käytännön mahdollisuuksia HALin tapaisen tietokoneagentin rakentamiseen kuin mitä 
Avaruusseikkailu 2001 oletti, vaikka teknologian kehitys on ollutkin huimaa. 
 
Esittelen ensiksi kielen ominaispiirteitä ja käyn lyhyesti läpi vuorovaikutteisten järjestelmien 
historiaa. Seuraavaksi käsittelen luonnollista vuorovaikutusta ja erityisesti ns. multimodaaliseen 
kommunikaation liittyviä piirteitä. Sitten pohdin muutamia tulevaisuuden visioita sekä sitä, miten 
ihmisen ja koneen välisen kommunikaation tutkimus on edennyt ”kone työkaluna” -näkökulmasta 
”kone agenttina” -näkökulmaan.  

Kieli ja kommunikointi 

Tietoyhteiskunnan tulevaisuutta määriteltäessä kieltä ja kielen hallintaa ei useinkaan ole otettu 
huomioon sellaisena tekijänä, jonka mallintamiseen teknologinen ja sosiaalinen kehitys suoraan 
perustuisi: teknologian kehityksessä kieli ymmärretään usein vain joukkona sanoja, jotka liittyvät 
yhteen pitemmiksi kokonaisuuksiksi ja joiden käyttö on vain ilmiasu sille ajatteluun kuuluvalle 
itsestäänselvyydelle, että ajatuksia ylipäätään täytyy voida ilmaista. Informaatioteoreettisen 
näkemyksen mukaisesti kielellinen kommunikaatio on lähettäjän ja vastaanottajan välistä 
tiedonvaihtoa, ja siinä mahdollisesti ilmenevät epäselvyydet ovat enemmänkin lähetyskanavaan 
liittyviä satunnaisia häiriöitä kuin lähetettävän viestin epäselvyyttä. Kielitieteellinen tutkimus 
keskittyy toisaalta kielen rakenteen ja toisaalta kielenkäytön vaikutukseen merkityksen 
muodostuksessa. Strukturaalinen kielitiede (johdantona ks. esim. Karlsson, 1998) pyrkii kuvaamaan 
kielen rakennetta ja niitä säännönmukaisuuksia, joiden avulla kielen ilmauksia muodostetaan. 
Pragmaattinen ja keskusteluanalyyttinen lähestymistapa taas pyrkii korostamaan kielen 
vuorovaikutuksellisuutta (ks. esim. Hakulinen, 1996): luonnollinen kieli on myös sosiaalisen 
vuorovaikutuksen väline, ja sen rakenne palvelee vuorovaikutusta. Kieli on siis keino, jonka avulla 
kommunikointi tapahtuu, mutta sen avulla myös rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Kieli ei ole 
samalla tavalla objektiivinen kokonaisuus kuten esimerkiksi mikropiireistä koostuva tietokoneen 
muisti, vaan siihen vaikuttavat keskustelutilanne sekä osallistujien aikomukset, roolit ja aktiviteetti. 
Yksittäisten sanojen merkitys on epätarkka ja muodostuu vasta kontekstissa1, ja saman ilmauksen 
merkitys voi riippua sen paikasta keskustelussa: esim. lausumalla kiitos on keskustelun keskellä ja 
lopussa eri funktio (”kiitos tiedonannosta” vs. ”haluan lopettaa”).  
 
Kielen kaksoisjäsennys, joka tarkoittaa sitä, että kohtalaisen pienen äänteiden lukumäärän avulla 
voidaan muodostaa kielen kaikki merkitykselliset ilmaukset, antaa mahdollisuuden yhä uusien 
kielellisten merkkien luomiseen äänteitä toisiinsa yhdistämällä. Kielellinen merkki eli symboli on 
usein kuitenkin monimerkityksinen: muodon ja merkityksen suhde ei ole yksi yhteen vaan monen 
suhde moneen (vrt. edellä kieli, vasta). Muodon ja merkityksen suhde ei myöskään ole olemassa 
samanlaisena kaikkialla, vaan siihen vaikuttaa tilanne, jossa merkin denotoima käsite on alun perin 
syntynyt, sekä kunkin puhujan oma kokemus, joka muokkaa merkitystä aina niiden tilanteiden 
mukaan, joissa käsitettä käytetään. Yksilön omasta uniikista kielenoppimisesta johtuu kielelle 
ominainen epätarkkuus: koska kielenoppimistilanteita on yhtä monta kuin kielenpuhujia, on 
jokainen käytetty symboli ainutlaatuinen suhteessa kuhunkin kielenpuhujaan. Merkitykset eivät ole 
selvärajaisia, koska kielenpuhujien kokemukset käsitteiden käytöstä eivät ole selvärajaisia.  
 

                                                 
1 Moniko lukija huomaa, että esimerkiksi edellisessä lauseessa kieli tarkoittaa sanoista koostuvaa järjestelmää eikä 
suinkaan suussa olevaa elintä, tai että vasta on adverbi eikä saunavihdan synonyymi? Yksittäisten sanojen 
monimerkityksisyys on usein verhottu kontekstin selvärajaisuuteen niin, että kokonaisuudesta tulee yksiselitteinen. 



Toisaalta herää kysymys, miten kommunikointi on mahdollista ja miten ihmiset voivat ymmärtää 
toisiaan, jos kerran kieli on kunkin kielenpuhujan päässä ja sidottu yksilöllisiin kokemuksiin. 
Saussure esittää vastauksenaan tähän kysymykseen, että kieli on myös kielenpuhujista irrallinen 
ilmiö ja että sen olemassaoloa säätelevät kieliyhteisön normit. Kieli on siis kielenpuhujien 
sosiaalisesta toiminnasta syntynyt yhteinen koodisto, joka elää kieliyhteisön sisällä. Allwood (1976) 
määrittelee kommunikaation rationaalisten agenttien toiminnaksi, jonka perusteet löytyvät 
inhimillisestä kanssakäymisestä ja sitä rajoittavista yleisistä periaatteista ja velvoitteista 
(obligations). Kieli on siis sekä kognitiivinen että kulttuurinen ilmiö. Toisaalta lingvistisen 
antropologian ja keskusteluanalyysin edustajat (Gumperz & Hymes 1972) ovat esittäneet, että kieli 
on olemassa vain vuorovaikutuksessa muiden kanssa: merkitys on se yhteinen ymmärrys, joka 
kussakin puhetilanteessa syntyy puhujien välille. Tämän näkemyksen ongelma on kuitenkin se, ettei 
se pysty selittämään, miksi kieli toisaalta on myös yksilöistä ja heidän vuorovaikutuksestaan 
riippumaton eikä sanojen merkityksiä tarvitse erikseen luoda ja opetella kussakin puhetilanteessa. 
Kielellisen merkityksen syntyä on tarkastellut väitöskirjassaan mm. Kuniyoshi (2002). Hän pyrkii 
tarkastelemaan kieltä kokonaisvaltaisesti, samanaikaisesti sekä yhteisöllisestä että yksilöllisestä 
vuorovaikutuksesta käsin, ja muodostamaan holistisen ymmärryksen siitä, mitä keskustelun 
merkitys on ja miten se syntyy. Hänen mukaansa keskustelun merkitykset ovat kulttuurisia ja ne 
syntyvät hajautetussa kognitiivisessa systeemissä. Merkityksen onnistunut prosessointi riippuu 
päättelystä ja päätelmistä, joita kulttuuriset skeemat tuottavat yksilöistä koostuvien neuroverkkojen 
hajautetussa järjestelmässä. 
 
Kielellinen kommunikaatio koostuu siis muustakin kuin ilmeisen selvästä sanojen yhteen 
liittämisestä. Se kytkeytyy ajatteluun ja ajattelun kehittymiseen sekä sosiaaliseen ja yksilölliseen 
merkityksen kehittymiseen; toisin sanoen toimintoihin, jotka liittyvät oppimiseen, kokemukseen, 
tiedon prosessointiin ja tietorakenteiden muodostamiseen. Näkemys muistuttaa konstruktivistista 
tapaa analysoida kieltä (vrt. Erkki Karvosen artikkeli tässä kokoelmassa): vuorovaikutuksen avulla 
rakennetaan representaatioita maailmasta.  
 
Kielen mallintaminen tietokoneelle ei siis ole ongelmallista sen vuoksi, että kielitiede ei olisi 
kehittänyt malleja ja teorioita kielen rakenteen ja käytön kuvaamiseksi, vaan siksi että 
tutkimuskohteena kieli on dynaaminen ja muuttuva. Sen rakenne ja merkitys voidaan kuvata 
tietynhetkisenä synkronisena aikasiivuna, mutta kielen käyttö ja merkityksen muodostaminen ovat 
prosesseja, joiden ymmärtämiseksi tarvitaan näkemystä kielen oppimisesta ja kehittymisestä. Kieli 
mahdollistaa merkityksellisen vuorovaikutuksen, mutta samalla vuorovaikutus itse mahdollistaa 
kielen ja merkityksen kehittymisen. Wittgensteinia soveltaen kielellisten ilmausten perustelun 
päätepisteenä ei niinkään ole lauseiden oivaltaminen tosiksi, vaan oma toiminta, joka taas toimii 
kielipelin perustana (Varmuudesta, pykälä 204). 

Käyttöliittymät: historiaa ja nykypäivää 

Kommunikoiva kone oli tutkijoiden mielessä jo heti tietokoneen keksimisen aikoihin: 
kielenkääntäminen oli ensimmäinen luonteva sovellus, ja kylmän sodan aikainen poliittinen tilanne 
suosi nimenomaan venäjä-englanti kääntämistä. Toisaalta 1950- ja -60-lukujen varhainen tutkimus 
perustui puhtaaseen laskentaan eikä niinkään malleihin kielen rakenteesta, inhimillisestä päättelystä, 
tai vuorovaikutuksesta, joten varsinaisesta ihmisen ja koneen välisestä luonnollisella kielellä 
tapahtuvasta kommunikoinnista ei oikein voi puhua.  
 
Ensimmäinen laajempaa huomiota saavuttanut keskusteleva tietokoneohjelma oli Weizenbaumin 
Eliza (1966), joka esitti ymmärtävää psykoterapeuttia ja joka mallinhahmotukseen perustuen pystyi 



jonkin aikaa hämäämään ihmiskeskustelijaa kyselemällä aiheeseen sopivia kysymyksiä ja antamalla 
luonnollisen tuntuisia vastauksia. Elizalla ei kuitenkaan ollut todellista ymmärrystä lausumista tai 
keskustelun periaatteista, ja käyttäjälle selvisi varsin pian, että keskustelu ei johda mihinkään: 
kysymykset ovat samantyyppisiä ja toisinaan täysin ristiriidassa käyttäjän edellisen lausuman 
kanssa. Järjestelmällä ei ollut omia aikomuksia keskustelun suhteen eikä koko keskustelulla 
päämäärää: puuttui siis jotain sellaista, joka on inhimilliselle kommunikaatiolle olennaista. 
Myöhemmin samana vuonna (1966) ns. ALPAC-raportti katkaisi USA:ssa rahoituksen 
konekäännösprojekteille, heijastaen pettymystä siihen, että automaattinen kielenkääntäminen oli 
vaikeampaa kuin pelkästään sanajonojen korvaaminen toisilla sanajonoilla. Käytännössä raportti 
myös pysähdytti luonnollisen kielen prosessointiin liittyvän tutkimuksen, jota tehtiin 
konekääntämisen parissa, ja tutkimukseen tuli noin kymmenen vuoden tauko ennen kuin mitään 
merkittävää tapahtui luonnollista kieltä käyttävien vuorovaikutusjärjestelmien suhteen. On 
mielenkiintoista huomata, että toisaalta tämä oli myös aikaa, jolloin Avaruusseikkailu 2001 -
elokuva syntyi (1968). 
 
Winogradin SHRDLU (1972) oli virstanpylväs siinä mielessä, että se osoitti luonnollisen kielen 
prosessoinnin olevan mahdollista. Järjestelmä pystyi toteuttamaan käyttäjän luonnollisella kielellä 
annettuja komentoja pienessä pyramideista ja kuutioista koostuvassa maailmassa, disambiguoimaan 
monimerkityksisiä ilmauksia kysymällä käyttäjän tarkoitetta ja myös ymmärtämään luonnollisen 
kielen viittauksia. Kun tietokonelingvistiikka näin vähitellen pääsi alkuun, myös luonnollisen kielen 
vuorovaikutusjärjestelmien kehitys vauhdittui. Alan nopea kehittyminen oli ajalle tyypillistä. Sekä 
Euroopassa että USA:ssa erilaiset tutkimukseen tarkoitetut järjestelmät kehittivät kielen 
automaattista prosessointia ja mallinsivat inhimillistä ymmärrystä, tosin rajoitetusti mutta kuitenkin 
niin, että erilaiset luonnolliseen kommunikaatioon liittyvät asiat tulivat järjestelmässä esille, mm. 
HAM-ANS (Wahlster ym. 1983), EES (Moore & Swartout 1989), MINDS (Young ym. 1989).  
 
1990-luku oli monien laajojen dialogiprojektien aikaa: niissä yhdistyivät sekä kielen prosessointi 
että keskustelunhallintaan liittyvä kontekstin ymmärtäminen ja käyttäjän aikomukset ja uskomukset. 
Sellaiset järjestelmät kuin Sundial (Bilange ym. 1991), PLUS (Black ym. 1993), TRAINS (Allen 
ym. 1995) ja Verbmobil (Wahlster ym. 2000) hyödynsivät keskustelun periaatteita ja loivat perustan 
dialogin hallintajärjestelmille ja vuorovaikutusteknologialle. Samaan aikaan kehittyi myös ihmisen 
ja koneen välistä vuorovaikutusta tutkiva tutkimusala (HCI, Human-Computer Interaction), joka 
kuitenkin keskittyi enemmän käyttäjäystävällisten ja transparenttien käyttöliittymätuotteiden 
kehittämiseen kuin dialoginhallinnan mallintamiseen. Vuorovaikutusta tarkastellaan etupäässä 
käyttöliittymän ergonomian (näppäimistön, kuvaruudun ja toimintokomentojen) sekä käyttäjän 
kognitiivisen kuorman kannalta, eikä niinkään pyritä kehittämään malleja, menetelmiä ja 
algoritmeja, jotka mahdollistavat vuorovaikutusprosesseja tietokoneella. Lähestymistapojen ero on 
nykyisinkin nähtävissä erilaisten konferenssien ja tutkimustraditioiden erilaisuutena, vaikka alussa 
mainitsemani metaforinen muutos agenttinäkemyksen suuntaan on luonut pohjaa lähentymiselle. 
Käyttöliittymätutkimuksen ja dialoginhallintajärjestelmien lähentymistä on tapahtunut myös 
puheteknologian edistymisen myötä: 70-luvun alkuaikojen foneemien ja yksittäisten sanojen 
tunnistuksen pohjalta kehittynyt teknologia mahdollistaa nykyisin kokonaisten lauseiden 
tunnistamisen sekä puheen tuottamisen. Näin sekä puhekäyttöliittymät että puhepohjaiset 
dialogijärjestelmät ovat saaneet konkreettisemman mahdollisuuden luonnollisen kommunikoinnin 
kehittämiseen − tapahtuuhan inhimillinen kommunikointi etupäässä puheen avulla. Samalla 
kuitenkin järjestelmien suunnittelun ja kehittämisen lähtökohta on muuttunut ongelmalliseksi: puhe 
ei välttämättä ole luonnollisin vuorovaikutustapa ihmisen ja koneen välillä, sillä puheeseen liittyy 
paljon sellaisia inhimillisen viestinnän ominaispiirteitä, joiden mallintaminen koneelle on hankalaa 
(toistaiseksi jopa mahdotonta) mutta joiden puuttuminen tekee vuorovaikutustilanteesta 
epäonnistuneen ja turhauttavan (ks. seuraava luku). 



 
Alkaneella uudella vuosituhannella varsinaisen tutkimuksen kohde on ollut hybridien 
dialogimallien ja monikanavaisten vuorovaikutusjärjestelmien kehittäminen. Koska nykyteknologia 
antaa valmiudet yksinkertaisten dialogijärjestelmien rakentamiseksi (kysymys-vastaus-sykli, 
käyttäjän kysymysten selvennys ja vastausten varmistus), on mielenkiinto suuntautunut etupäässä 
kahteen olemassa olevan vuorovaikutusteknologian hyödyntämismahdollisuuteen: suurien 
tietomäärien hallintaan sekä uusien vuorovaikutustekniikoiden kehittämiseen. Alan tutkimusta on 
vauhdittanut paitsi tietokoneiden huima kehitys kuin myös mallintamistekniikoiden kehittyminen. 
 
Tiedon kasvu ja sen hallitsemisen ongelmat on tiedostettu yhteiskunnassa toki muutenkin, mutta 
myös ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen kannalta tiedon kasvu on haaste. 
Dialogijärjestelmien täytyy pystyä käsittelemään suuria tietomääriä, ja niiden tulee toimia 
luotettavasti myös sellaisen tiedon kanssa, jota sen suunnittelijat eivät välttämättä ole tulleet 
ajatelleeksi. Teksti-pohjaiset kysymys-vastaus-järjestelmät (Question-Answering systems) 
keskittyvätkin täsmentämään ja tarkentamaan niitä prosesseja, joita tarvitaan kysymysten 
analysointiin ja vastausten etsintään. Statistisia menetelmiä käyttäen pyritään laajasta tietokannasta 
(esim. webistä) etsimään luonnollisella kielellä esitettyyn kysymykseen läheisesti liittyviä kohtia ja 
näistä päättelemällä ja näitä yhdistelemällä tuottamaan asianmukaisia vastauksia. Rinnakkaisesti 
tämän kanssa lähestytään tiedon hallintaa myös kehittämällä ja standardisoimalla tiedon 
esitysmuotoa (XML, RDF) sekä soveltamalla käsitejärjestelmiä ja ontologiaa merkityksen 
kuvaamiseksi.  Perinteinen tiedonhaku ja tiedonlouhinta laajenevat näin nimenomaan 
vuorovaikutuksen suuntaan (ks. esim. HITIQA, Small ym. 2004). 
 
Uusien vuorovaikutustekniikoiden kehittäminen sisältää kokeiluja erilaisten multimodaalisten 
järjestelmien kanssa. Vuorovaikutusta rikastetaan yhdistelemällä eri syöte- tai 
tulostusmodaliteetteja (esim. puhe ja näppäimistö) sekä selvittämällä epätavallisempien 
modaliteettien, kosketuksen, eleiden ja silmänliikkeiden, avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta. Ne 
mahdollistaisivat vuorovaikutuksen myös silloin, kun käyttäjä ei pysty luontevasti käyttämään 
näppäimistöä tai puhumaan koneelle (Jokinen & Raike 2003). Lisäksi multimodaaliset järjestelmät 
antavat keinoja vuorovaikutuksen monipuolistamiseksi tavallisellekin käyttäjälle. Gibbon ym. 
(2000) listaavat useita multimodaalisten käyttöliittymien etuja. Eräs tärkeimmistä on se, että näin 
kommunikaatio tulee luonnollisemmaksi kuin vain yhtä kanavaa käyttämällä: esim. osoitus saattaa 
olla luontevampi keino paikan määrittämiseksi kartalla kuin puhuminen. Myös tulkintatarkkuus 
kasvaa kun prosessissa voidaan käyttää muiden kanavien kautta saatuja redundantteja tai 
komplementaarisia vihjeitä. Esimerkiksi meluisissa ympäristöissä olisi järkevää yhdistää 
puheentunnistus ja huuliltaluku. Usein on myös yksinkertaisempaa osoittaa esineeseen kuin alkaa 
puheen avulla kuvata sitä, mitä tarkoitetaan. Monikanavainen vuorovaikutus on kiinnostavaa myös 
tekoälypohjaiseen robottikommunikaatioon liittyen, joissa viestintä on tilanne-sidonnaista siten että 
päätöksiin vaikuttaa myös muiden ”aistien” kautta tullut tieto ympäröivästä maailmasta. Erilaisia 
hauskoja kokeiluja jo onkin tehty (Bos ym. 2003, Kruiff 2004).  
 
Kommunikointiin pystyviä järjestelmiä tarvitaan siis käyttäjien ja toiminnallisesti yhä 
monimutkaisemmiksi käyvien järjestelmien välille: käyttäjän logiikkaan ja puhetapoihin 
pohjautuvat kysymykset välitetään järjestelmälle, joka käsittelee suurta ja muuttuvaa tietomaailmaa. 
Onkin oletettavissa, että kommunikoivat järjestelmät tulevat suoran manipulaation ja käyttäjän 
kontrolloimien järjestelmien tilalle ja osoittavat paremmuutensa juuri vuorovaikutuksen hallinnassa. 
On tietenkin selvää, että keskustelevat paahtimet eivät tunnu samalla tavalla järkeviltä kuin esim. 
puhuvat kämmentietokoneet tai älykkäät tiedonhakukoneet (Thórisson 1997): osa ”älykkyyttä” on 
juuri toiminnan kontrolloimattomuus, jota tiedon valtava määrä ja toimintavaihtoehtojen runsaus 
kasvattavat. Samalla kuitenkin ennalta arvaamattomuus on yksi niistä asioista, jotka tuottavat 



kauhukuvia uusista HAL9000-tietokoneista, jotka tietyn tehtävän onnistumiseksi ovat valmiit 
uhraamaan inhimilliset kollegansa. Älykkäiden dialogijärjestelmien kehityksen suuntaa ja nopeutta 
lienee kuitenkin vaikea ennustaa. Siihen vaikuttavat paitsi taloudellis-poliittiset tekijät myös 
käyttäjien mielenkiinnon suuntautumisen ja käytettävyyden arvaamattomuus: mitkä sovellukset 
yleisesti omaksutaan käyttöön ja miten jokapäiväinen käyttö niiden kehitystä ohjaa. 

Luonnollinen vuorovaikutus 

Mitä kuuluu ihmisten väliseen luonnolliseen vuorovaikutukseen? Puhujilla on tietenkin erilaisia 
tarpeita, toiveita, haluja, ja pyrkimyksiä, jotka ohjaavat keskustelun kulkua. He ovat rationaalisia 
toimijoita, jotka tekevät päätöksiä, ja joilla on myös strategisia suunnitelmia. Puhuessaan he 
noudattavat tiettyjä keskustelun periaatteita (yhteistyöperiaatteita), joita ovat mm. 
kohteliaisuusnormit, keskustelun aloitus- ja lopetusrituaalit, sekä velvoite antaa eettiseen ja 
tiedolliseen harkintaan perustuva vastaus. Puhuminen taas on toimintaa, joka koostuu teoista 
(puheaktit), ja joka on intentionaalista siinä mielessä, että sillä on aina jokin päämäärä: se tähtää 
joko kevyeen rupattelevaan yhteydenpitoon tai jonkin tehtävän suorittamiseen. Kielellisen 
vuorovaikutuksen lisäksi puhujien eleet, ilmeet, asento ja muut ei-kielelliset merkitysvihjeet 
välittävät tietoa ja tunteita, ja ohjaavat näin keskustelun kulkua, puhunnosten tulkintaa, sekä 
puhujien aikomuksia.  
 
Mitä sitten luonnollisuus tarkoittaa dialogijärjestelmissä? Vuorovaikutusjärjestelmien kehittämisen 
taustalla on usein vain halu saada aikaan toimiva järjestelmä tiettyä tehtävää varten, ja 
käyttöliittymän luonnollisuus on riittävää, jos se ylipäätään toimii. Luonnollisin (ja luotettavin) tapa 
olla yhteydessä tietokoneeseen on edelleen menupohjainen, hiiren ja näppäimistön avulla toimiva 
käyttöliittymä. Se mahdollistaa suoran manipulaation ja järjestelmän toimintojen kontrollin: 
tietokonetta käytetään apuvälineenä jonkin muun tehtävän suorittamiseksi (laskeminen, tiedonhaku, 
graafinen suunnittelu). Puheeseen pohjautuvat käyttöliittymät yleensä kärsivät puheentunnistuksen 
vajavaisuudesta, minkä kompensoiminen on johtanut vuorovaikutuksen kömpelyyteen: järjestelmä 
pakottaa käyttäjän toimimaan tietyn ennalta määritellyn tapahtumasarjan mukaan, eikä käyttäjällä 
ole todellisen puhutun vuorovaikutuksen mahdollisuutta vaikuttaa siihen miten tehtävän suoritus 
etenee. 
 
Luonnollisemman vuorovaikutuksen puolesta argumentoivat mm. Turk & Robertson (2000), jotka 
puhuvat havaintokäyttöliittymistä (perceptual interfaces, PUI). Näillä he viittaavat 
vuorovaikutustekniikoihin, jotka yhdistävät inhimilliset kyvyt (kommunikaation sekä käyttäjän 
motoriset, kognitiiviset ja havaintoon liittyvät kyvyt) tietokoneen syöte- ja tulostuslaitteisiin sekä 
koneen havaintoihin ja päättelykykyyn. Slavko Milekic (2002) puolestaan puhuu 
kosketuskäyttöliittymien puolesta (tangible virtualities), jotka ovat käyttäjille luonnollisempia, 
helpompia ja tehokkaampia käyttää, koska niissä sovelletaan biologista tietoa kosketuksesta, 
esineiden kiinniottamisesta ja manipuloinnista ilman eksplisiittistä formalisointia.  
 
Toisaalta monikanavainen vuorovaikutus vaatii järjestelmältä suurempia resursseja, koska eri 
modaliteettien koordinaatio ja yhdistäminen vievät sekä aikaa että muistitilaa. Käyttäjän kannalta 
vaarana voi olla kognitiivinen ylikuormitus, kun monikanavainen tulostus stimuloi kaikkia aisteja. 
Ehkä ongelmallisimmaksi kohdaksi muodostuu juuri tämän luvun tarkastelun kohde: 
”luonnollisuus”. Usein termi jää hieman epäselväksi attribuutiksi, jolla on positiivinen lataus mutta 
joka kuitenkin aliarvioi inhimillistä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja oppia toimimaan uusien 
käyttöliittymämallien puitteissa.  
 



Jos ajattelemme ihmisten välistä kommunikointia, luonnollisuus yleensä yhdistetään 
kommunikoinnin vaivattomuuteen: kielellinen viestintä on ehdottomasti tärkein ja nopein tapa 
välittää tietoa. Sen lisäksi käytettävissämme on joukko ei-verbaalisia keinoja, jotka enemmän tai 
vähemmän intuitiivisesti vaikuttavat sanoman perille menoon. Vuorovaikutusjärjestelmien 
luonnollisuus näyttääkin viittaavan sellaisiin käyttöliittymiin, jotka ovat intuitiivisia ja 
helppokäyttöisiä eivätkä vaadi käyttäjältä laajaa kognitiivista prosessointia tai monimutkaisia 
fyysisiä suorituksia. Ne ovat taustalla ja ottavat käyttäjän huomioon: ne eivät haittaa hänen omaa 
aktiviteettiaan mutta ovat läsnä kun apua tarvitaan (vrt. läsnä-älykkyys, ambient intelligence). 
Tämänlaatuisten vuorovaikutusjärjestelmien realisoimiseksi kuitenkin tarvitaan enemmän 
tutkimusta sekä ihmisten että ihmisen ja tietokoneen välisestä luonnollisesta kommunikaatiosta ja 
myös niistä vuorovaikutuskeinoista, jotka parhaiten sopivat eri tilanteisiin, eri käyttäjille ja eri 
tehtäviin.  
 
Lopuksi on huomautettava, että vaikka vuorovaikutuksen mallintaminen pyrkiikin saamaan 
inspiraationsa ihmisten välisestä kanssakäymisestä, on se kuitenkin eri asia kuin pyrkiä 
rakentamaan inhimilliseen kommunikointiin pystyvä järjestelmä, jonkinlainen HAL9000. 
Keskustelu ihmisen ja koneen välillä on nimittäin jo sinänsä muuta kuin ihmisten välinen 
keskustelu, jo siksi ettei inhimillinen asenteemme hevin kelpuuta elotonta konetta tasavertaiseksi 
keskustelukumppaniksi. Yleensä ei myöskään oleteta, että koneella tulisi esiintyä kaikki samat 
ominaisuudet kuin ihmisilläkin, erityisesti negatiiviset tunteet ja aikomukset ja vaikkapa kyky 
valehdella. Toisaalta rationaalinen agenttius edellyttää yksilön vapautta, mikä taas antaa 
mahdollisuuden kontrolloimattomuudelle: toisen agentin toimia ei voi hallita sen paremmin hyvässä 
kuin pahassa. On siis määrittelynvaraista voiko tietokoneagentteja pitää rationaalisina agentteina 
(vaikka toisinaan niiden toimintaa ei todellakaan voi hallita!) vai onko niiden agenttimaisuus vain 
satunnaista samankaltaisuutta, järkevältä näyttävää reagointia, jonka inhimillinen ajatus tulkitsee 
rationaaliseksi toiminnaksi. Menemättä sen paremmin filosofisiin ongelmiin koneiden 
tietoisuudesta ja ajattelevista koneista, voimme tietenkin kysyä, voiko tietokoneista koostuvassa 
agenttipopulaatiossa tietokoneiden ”agenttimaisuudesta” kuitenkin kehittyä vastaavia kognitiivisia 
toimintoja, jotka ovat ominaisia luonnolliselle vuorovaikutukselle ihmisyhteisössä ihmisten välillä. 

Kommunikaatio tietokoneen kanssa ja tietoyhteiskunta 

Tietokonetta on tähän asti pidetty työvälineenä, joka tukee ihmisten päämääriä: sen rooli on ollut 
passiivinen ja läpinäkyvä ”orja”, ja se on toiminut ihmisen ohjauksen alaisena. Vuorovaikutuksen 
suunnittelussa tärkeinä periaatteina ovat olleet käyttäjäystävällisyys, toimintojen läpinäkyvyys ja 
selkeys (Weinschenk & Barker 2000): siis jotain sellaista, joka hallitaan ja voidaan suunnitella 
etukäteen. Norman (1988) vertaa tietokoneen käyttöliittymää tiettyä tarkoitusta varten suunniteltuun 
työkaluun: sen käyttötapa on helppo oppia ja asiantuntijalle se ”sopii käteen”. 
Tarkoituksenmukaisuus (usability) ja hyödyllisyys (usefulness) ovat siis niitä 
suunnitteluperiaatteita, joiden pohjalta tietokoneen käyttöliittymiä on rakennettu.  
 
Viime vuosina on kuitenkin tullut esille myös toinen metafora: tietokone agenttina. Kyse ei liene 
pelkästään tietokoneen antropomorfisesta kohtelusta (Reeves & Nass, 1999) tai abstrahoinnin 
tuloksena syntyneestä kielikuvasta (vrt. koululainen söi aamupuuron vs. nastarengas söi tienpinnan 
vs. tietokone söi tiedoston), vaan myös siitä, että teknologian kehittyminen on antanut toiveita 
entistä kompleksisempien ohjelmistojen kehittämisestä niin, että älykkään vuorovaikutuksen 
vaatimukset voidaan ottaa paremmin huomioon. Puhutaan vuorovaikutusagenteista, jotka toimivat 
käyttäjän ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen mediaattoreina. Agentti tuntee sovelluskohteen 
tehtävänratkaisun niin, ettei käyttäjän tarvitse vaivata päätään sovelluksen monimutkaisuudella, 



mutta ymmärtää myös luonnollisen kielen ja inhimillisen viestinnän monimuotoisuuden niin, ettei 
hakujärjestelmän tarvitse kohdata ongelmia epätäsmällisten ja epämääräisten huonosti muotoiltujen 
käyttäjän kysymysten kohdalla, vrt. SmartKom (Wahlster 2004). Vuorovaikutusagentit saavat myös 
hyvin inhimillisiä piirteitä (puhuva pää, animoidut ”söpöt” oliot). Näiden käytöstä käyttöliittymissä 
on keskusteltu pajon HCI-kirjallisuudessa, koska on oletettu että ne hämäävät käyttäjää (vrt. 
Suchman 2003). Toinen vilkas keskustelun aihe taas on käsitellyt sitä, pitäisikö suunnittelussa 
paremminkin selvittää mitä ihmiset voivat tehdä kuin mitä koneet voivat tehdä (Shneiderman 1997). 
Keskustelu käyttöliittymien suunnittelusta ja sopivan metaforan käytöstä varmasti jatkuu, mutta sitä 
arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon tutkimuksen ja teknologian edistyminen: kuten edellä on tullut 
esille, vuorovaikutus koneiden kanssa on muuttumassa rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi, ja 
vuorovaikutuksen hallinnasta tulee näin keskeinen osa teknologista osaamista. 
 
Miksi sitten niin innokkaasti pyritään luonnolliseen, intuitiiviseen ja helppoon vuorovaikutukseen 
tietokoneen kanssa? Tutkimuksellisten näkökohtien lisäksi, tähän lienee kaksi syytä. Ensinnäkin, 
jos kyse on luonnollista kieltä käyttävästä järjestelmästä, tulee vuorovaikutus helpommaksi ja 
miellyttävämmäksi, jos käyttäjät voivat hyödyntää samoja vuorovaikutusstrategioita joita he ovat 
oppineet ihmisten välisessä kommunikoinnissa. On mielenkiintoista, että HALin kommunikaatiokin 
tapahtui etupäässä inhimillisten rajojen puitteissa: se ei esittänyt yliluonnolliselta tuntuvia kykyjä 
ajatustenlukuun tai äärettömän laajaan muistiin. Toiseksi, digitaalisen informaation käyttö aivan 
tavallisten kansalaisten elämässä on kasvanut, mm. julkiset tiedonannot ja lomakkeet siirtyvät 
sähköiseen muotoon. Tästä seuraa, että tieto on saatava kaikkien kansalaisten ulottuville ja erityistä 
huomiota on kiinnitettävä erityisryhmien tarpeisiin (vanhukset, näkö- ja kuulovammaiset, 
liikuntaesteiset jne.): puhutaan digitaalisen tiedon saavutettavuudesta (accessibility). Luonnolliset 
vuorovaikutusjärjestelmät, erilaiset multimodaaliset ja havaintokäyttöliittymät, antavat laajemmalle 
käyttäjäkunnalle kosketuksen digitaaliseen informaatioon. Erilaisia syötekanavia voidaan käyttää 
joustavasti tilanteesta riippuen, ja käyttäjällä on myös vapaus valita, mitä modaliteettia hän haluaa 
suosia: käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja mielenkiinnonkohteita, joita erilaiset modaliteetit tukevat 
eri tavoin. Näin luonnollisen vuorovaikutuksen käyttäminen suunnittelussa tukee ”kaikille 
tarkoitettua suunnittelua” (Design for all), joka yleisesti kasvattaa digitaalisen informaation 
saavutettavuutta. 
 
Luonnollisen vuorovaikutuksen tutkiminen tukee myös käyttäjäkeskeisen suunnittelua. Se auttaa 
laittamaan käyttäjän koko suunnitteluprosessin huomion keskipisteeksi: kiinnitetään huomiota 
sellaisiin asioihin kuin käyttäjän havaintokyky, muisti, oppiminen, tieto- ja taitotaso siinä määrin 
kuin ne vaikuttavat käyttäjän ja järjestelmän vuorovaikutukseen. Vuorovaikutteisen järjestelmän 
tarkoituksenmukaisuus ja hyödyllisyys ovat näin ollen mitattavissa siinä miten järjestelmä vastaa 
käyttäjän tarpeisiin: järjestelmän antaman tiedon tulee olla relevanttia, ja sen toiminnallisuuden ja 
vuorovaikutusstrategioiden yhteismitallista sen kanssa mitä käyttäjä osaa ja voi tehdä. 
 
Toisaalta on olemassa tarve myös adaptiivisille järjestelmille, jotka pystyvät mukautumaan 
erilaisiin käyttäjiin automaattisesti. Mielenkiintoinen tutkimuskohde tässä suhteessa on sen 
selvittäminen, voidaanko käyttäjän asenteita ja intentioita oppia tunnistamaan niin, että järjestelmä 
voisi adaptoitua käyttäjän vuorovaikutusstrategiaan. Ideaalinen järjestelmä pystyisi siis oppimaan 
käyttäjälle luonteenomaisempia piirteitä ja käyttötapoja sen vuorovaikutuksen perusteella, joka 
käyttäjällä on järjestelmän kanssa (vrt. Jokinen 2000). Kokeiluja tähän suuntaan on tehtykin, 
kotimaisena esimerkkinä mainittakoon DUMAS-projektin osakomponentit (Jokinen & Gambäck 
2004). 



Tulevaisuusvisioita ja haasteita 

Avaruusseikkailu 2001 kuvaa ihmiskuntaa ja sen kehitystä. Jo mystisen monoliitin nähneitä 
apinoita tuntuu ohjaavan toisaalta pelko, toisaalta uteliaisuus ja rohkeus, jotka antoivat 
mahdollisuuden kehittää työkaluja. Työkalujen kehittäminen johti lopulta tietokoneen 
kehittämiseen, joka on edistynein ja älykkäin työkalu, koska se tuntuu toimivan autonomisesti, 
irrallaan käyttäjästä. Varoittava kuva, jonka elokuva antaa tulevaisuudesta on tilanne, jossa ihminen 
on menettänyt otteensa tähän työkaluun: HALiin ohjelmoitu intentio, tai pikemminkin sen 
älykkäistä hajautetuista toiminnoista emergoituva intentio, alkaa ohjata sen toimintaa niin, että HAL 
pyrkii poistamaan tieltään ne, jotka ovat esteitä sen omien päämäärien toteuttamiselle tai haluavat 
tuhota sen. Samanlaisia kauhukuvia ovat esittäneet muutkin, mutta toisaalta esim. Kurzweil (1999) 
kuvaa kirjassaan tulevaisuutta, jossa piisiruista koostuvat avatarit todella ovat osa yhteiskuntaa 
paitsi tiettyinä toimijoina, myös ystävinä ja inhimillisen kanssakäymisen mukaiseen yhdessäoloon 
mahdollista olioita. Myös Kubrick ja Clarke päätyvät elokuvassaan optimistiseen 
tulevaisuudenkuvaan: uuden avaruusihmisen syntymiseen. Se että työkalu on tuhottu ja olemme 
yksin äärettömässä avaruudessa, onkin itse asiassa alku jollekin uudelle. Tämän avaruusihmisen 
tulee luonnollisesti oppia kommunikoimaan ympäristönsä kanssa ja tässä lienee se kohta, jossa 
kieli, sen oppiminen ja kehittyminen ovat jälleen olennaisia. 
 
Tässä artikkelissa olen tarkastellut dialogijärjestelmiä kommunikoivina agentteina. Yhteiskunnan 
nopea kehitys edellyttää, että dialogijärjestelmät pystyvät luonnolliseen kommunikointiin ei vain 
suppeiden sovellusalueiden puitteissa vaan myös erilaisissa tilanteissa, erilaisten käyttäjien kanssa, 
ja erilaisissa ympäristöissä. Olen aikaisemmin (Jokinen 1996) esittänyt kolme haastetta, jotka tämä 
näkökulma esittää nykyiselle tutkimukselle ja kehitystyölle: on mallinnettava sosiaalisen 
vuorovaikutuksen piirteitä (erityisesti yhteistyön ja rationaalisen toiminnan periaatteita), otettava 
huomioon ajan ja resurssien rajallisuus (sekä yksilön elämässä ja kokemusten prosessoinnissa että 
myös järjestelmän opetusaineistossa ja päättelyketjuissa), ja selvennettävä oppiviin järjestelmiin 
liittyviä dynaamisen tiedonmuodostuksen periaatteita. Joustava dialoginhallinta edellyttää myös 
syvempää ymmärrystä ihmisten havaintokyvystä ja kognitiivisesta kapasiteetista.  
 
Tiedon esittämiseen ja prosessointiin, havaintotilaan ja muistin organisointiin perustuen oppiminen 
tapahtuu vuorovaikutuksessa monen eri tason välillä. Ehkä tästä kompleksisesta vuorovaikutuksesta 
syntyy se ”vieras” kylmä älykkyys, joka pelottaa ihmisiä: tuntematon ja hallitsematon 
vuorovaikutus. On kuitenkin otettava huomioon vuorovaikutuksen perustana oleva luottamus: 
kanssakäymisessä oletetaan, että myös toinen osapuoli toimii rationaalisen, ideaalisen 
vuorovaikutuksen mukaisesti. Se miten tällainen luottamus saadaan heräämään riippuu tietenkin 
monesta tekijästä. Osittain se kuitenkin selittää, miksi agenttipohjainen näkemys tuntuu 
ongelmalliselta ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa: niin kauan kuin kone on pelkkä 
työkalu, siihen voi luottaa vain toiminnon suorittamisessa, ei oman toimintansa arvioinnissa. 
Samalla tähän sisältyy haaste pragmaattisen ja keskustelunhallintaan liittyvän tiedon siirtämiseksi 
kommunikoiville agenteille. Ihmisten keskenäisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet löytyvät 
rajallisen tiedon jakamisesta yhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Kenties meidän ei olekaan tarpeen 
tähdätä HALin tapaiseen supertietokoneeseen sinänsä, vaan siihen, että vuorovaikutusjärjestelmien 
lisääntyessä ja arkipäiväistyessä nämä älykkäät järjestelmät oppivat myös joitakin positiivisia 
inhimilliseen kanssakäymiseen liittyviä yhteistyön piirteitä.  
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